
OP WEG NAAR 
HERSTEL EN 
ZELFSTANDIGHEID
Informatie over 
de intensieve trainingsunit
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteu-
ning biedt aan volwassenen en kinderen die 
te maken hebben met de gevolgen van een 
ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. 
Ruim 1250 professionals en medewerkers 
verlenen die zorg vanuit diverse locaties ver-
spreid over heel Limburg, inclusief de poli-
klinieken van een aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch   
specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en 
spraakproblemen, speciaal onderwijs, me-
dische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. 
Adelante richt zich niet op de beperking 
maar op de mogelijkheden om door te kun-
nen gaan. 
Ons motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

bijvoorbeeld worden afgesproken dat een 
revalidant bezoek ontvangt in de huiskamer of op 
zijn slaapkamer. 

Meer informatie
Vragen, onduidelijkheden of problemen over 
het verblijf bij de intensieve trainingsunit of 
het behandelprogramma kunt u bespreken 
met de coördinerend psycholoog, de 
hoofdverpleegkundige of met de vaste 
verpleegkundigen van de intensieve trainingsunit.



Het revalidatiecentrum van Adelante biedt 
onder andere zorg aan cliënten met Niet 
Aangeboren Hersenletsel. Na opname volgt 
de revalidant trainingsprogramma’s om 
verschillende vaardigheden (opnieuw) te 
leren. Dat kan een moeizaam proces zijn, 
waardoor het soms nodig is om heel intensief 
en volgens speciale methodes te trainen. Dat 
is binnen Adelante mogelijk bij de intensieve 
trainingsunit. 

Soms komt u op indicatie van een revalidatiearts 
als revalidant rechtstreeks vanuit het ziekenhuis 
naar de intensieve trainingsunit. Het kan 
ook voorkomen dat na opname, tijdens uw 
revalidatie, alsnog door de behandelend arts 
gekozen wordt voor een trainingsprogramma bij 
onze intensieve trainingsunit. 

Met cognitieve trainingen streven wij bij de 
intensieve trainingsunit naar vooruitgang en 
structuur in het leven van de revalidant.
 
De unit
De intensieve trainingsunit is een kleine unit 
waar maximaal 8 revalidanten in deel kunnen 
nemen. De unit bestaat uit een eigen huiskamer 
en een keuken. Alle dagelijkse activiteiten, zoals 
afwassen, koffie en thee zetten, tafeldekken en 
licht schoonmaakwerk, doen de revalidanten 
zelf aan de hand van een takenlijst en onder 
begeleiding van de verpleging. 

Dagindeling
De revalidanten worden gewekt door hun eigen 
wekker en opstaan, douchen en aankleden doen 
ze zoveel mogelijk zelfstandig. De groep eet 
gezamenlijk op vaste tijden. Het ontbijt is van 
08.00 - 08.30 uur, lunchen gebeurt van 12.15 - 
13.00 uur en de warme maaltijd wordt genuttigd 
van 17.15 - 18.00 uur. 

Bezoekuur
Het bezoekuur is van maandag tot en met vrijdag 
van 18:00-20:00 uur op de afdeling. Daarna 
is er gelegenheid om bezoek te ontvangen in 
restaurant De Oase. 
Van de bezoekregeling kan worden afgeweken 
na overleg met de verpleging. Er kan dan 

Doel
Voor elke revalidant bij deze trainingsunit geldt 
als doel om na een hersenletsel zo goed mogelijk 
te herstellen en weer zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren. De manier waarop dit doel wordt 
bereikt, verschilt per persoon. De behandeling is 
daarom individueel opgezet en hangt af van de 
problemen die zijn ontstaan door het hersenletsel 
en van de doelen die de revalidant stelt.

Observaties
Tijdens de revalidatie bij de intensieve 
trainingsunit is meestal een korte 
observatieperiode van enkele weken nodig 
om de problemen en mogelijkheden van de 
revalidant systematisch in kaart te brengen. 
Wij observeren de mate van zelfstandigheid 
en het gedrag en bespreken samen met 
revalidant en familie de mogelijkheden voor 
verdere behandeling. Zo nodig stellen wij 
in samenwerking met de revalidatiearts en 
behandelend psycholoog een behandelplan op. 
    
Trainingen
Bij de intensieve trainingsunit wordt altijd gewerkt 
aan specifieke doelen binnen een afgebakende 
periode. Naast trainingen in dagelijkse 
vaardigheden als eten, douchen, aankleden en 
lopen, leren revalidanten indien nodig ook hun 
dagelijkse activiteiten te organiseren. 

Revalideren na Niet Aangeboren Hersenletsel


